
Município de Lousada
Praça Dr. Franscisco Sá Carneiro
4620-695 Lousada
www.cm-lousada.pt

Tel. 255 820 500
Fax 255 820 550 
NIF 505 279 460
geral@cm-lousada.pt

Exmo. Senhor Presidente da Câmara Municipal de Lousada                                                       

Ficha de Candidatura ao
Procedimento Concursal - AEC

AVISO N.º

HABILITAÇÃO PROFISSIONAL OU PRÓPRIA PARA A DOCÊNCIA NO GRUPO DE RECRUTAMENTO 260 OU 620

LICENCIATURA EM DESPORTO

Número de horas de formação certificadas ou creditada, a partir de 1/09/2014, no aprofundamento de conhecimentos na área de metodologias e didáticas 
de ensino, relevantes no aprofundamento dos conhecimentos para o exercício das funções (Atividade Física e Desportiva no 1.º Ciclo, AEC)

FORMAÇÃO PROFISSIONAL

EP1 - Número de dias de serviço docente na Atividade Física e Desportiva (nas AEC) no Concelho de Lousada.

EXPERIÊNCIA PROFISSIONAL

EP2 - Número de dias de serviço docente na Atividade Física e Desportiva (nas AEC) fora do Concelho de Lousada.

DECLARAÇÃO DE CONSENTIMENTO
A sua privacidade é importante para nós! Nos termos do Regulamento Geral sobre Proteção de Dados, o tratamento para fins de processamento do pedido de refeição escolar e/
ou prolongamento de horário implica a prévia recolha do seu consentimento, o qual deverá revestir uma manifestação “…livre, específica, informada e explícita” da sua vontade. 
Por conseguinte, a recolha de dados para efeitos de para fins de processamento do pedido de refeição escolar e/ou prolongamento de horário por parte da Câmara Municipal de 
Lousada terá como finalidade essencial a análise do problema manifestado pelo munícipe e o respetivo encaminhamento para o serviço competente para a resolução. Não obstante, 
enquanto titular dos dados pessoais, poderá, a qualquer momento, alterar o seu consentimento de acordo com as suas preferências, ou simplesmente retirá-lo, sem, no entanto, 
comprometer “(…) a licitude do tratamento efetuado com base no consentimento previamente dado”. Para tal, basta enviar um e-mail para dpo@cm-lousada.pt, ou, então objeto 
de exposição, reclamação, junto da Secção de Atendimento ao Munícipe da Câmara Municipal de Lousada.

Autorizo a comunicação de atividades por parte da Câmara Municipal de Lousada.

ASSIM, Autorizo a Câmara Municipal de Lousada a tratar as informações e os dados para efeitos de processamento do pedido de refeição escolar e/ou prolongamento 
de horário

PEDE DEFERIMENTO

  Assinatura do Candidato

DATA
DD AAAA

/ /
MM

PEDE DEFERIMENTO
Declaro, sob pena de exclusão, que as informações prestadas correspondem à verdade e não omitem qualquer informação relevante. Comprometo-me a apresentar os meios de 
prova que forem considerados necessários sempre que requeridos, e se solicitados pela CML. É do meu conhecimento de que incorro em eventual responsabilidade penal, caso 
preste falsas declarações e o imediato cancelamento do benefício concedido.

NIF

NOME COMPLETO

MORADA FREGUESIA

CÓD. POSTAL LOCALIDADE–

TELEMÓVEL TELEFONE E-MAIL

IDENTIFICAÇÃO DO CANDIDATO

 N.º DE IDENTIFICAÇÃO CIVIL / /
DD AAAAMM

 VÁLIDO ATÉ

ATIVIDADE FÍSICIA E DESPORTIVA

HABILITAÇÕES LITERÁRIAS
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